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 ו"תשס
 

 ר מירה משה" ד
 

 )ובתיאום מראש (13:30-14:30' יום ב: שעות קבלה
 משרדי תקשורת: חדר משרד' מס

 052-4-584493: ל"או דוא) נייד(טלפון 
 

 :מטרת הסמינריון
המוסדי וההתנהגותי של תקשורת וארגוני מחאה בכלל , יהאידיאולוג המכניזםון נועד לפענח את הסמינרי

לאחר הקניית מושגי יסוד וידע כללי על התופעה החברתית והפוליטית של ארגוני המחאה . ובישראל בפרט
ת פוליטית השתתפו; ויחסי הגומלין בינם לבין אמצעי התקשורת נעסוק בפירוק התופעה למרכיביה השונים

פעילות מחאתית ואמצעי תקשורת ; ארגוני מחאה והשלטונות; ממסדית-השתתפות פוליטית חוץ; של הציבור
הסמינר יתמקד בתופעות . ההמונים ובעיקר יחסי הגומלין המתקיימת בין המערכת הפוליטית ואגוני המחאה
הסוגיות שידונו וייחקרו . ורתשל פעילות ארגוני מחאה בחברה הישראלית והזיקה בינם לבין אמצעי התקש

, מחאה נשית, מחאה דתית, מחאה כלכלית, מחאה עדתית: במהלך הסמינר יגעו במגוון רחב של תחומי מחאה
 .אלימות פוליטית טרור ועוד, מחאה פוליטית, מחאה תרבותית
 : חובות הסמינריון

 השיעורים לא יוכלו  מ80% סטודנטים שיעדרו מעל - לפחות מן המפגשים 80%-חובה ב נוכחות. 1
 !להיבחן ולסיים את הקורס    
 .תורמת בדיונים השתתפות. 2
  !הסברים יימסרו בכתה במהלך ההרצאות. ' בסוף סמסטר אקריאה מודרכת של מאמרים ומבחן בקיאות. 3
 .ניתוח ביקורתי של בעיות רלוונטיות. 4
  ! במהלך ההרצאותהסברים יימסרו בכתה. י הנחיית המרצה בלבד" עפ–הצגת רפרט . 5
   !הסברים יימסרו בכתה במהלך ההרצאות. י הנחיית המרצה בלבד" עפ–הגשת עבודה סמינריונית . 6

 :חישוב הציון
 . עבודה סמינריונית60%,  הצגת רפרט בכתה20%,  מבחן20%

 
 : נושאי הלימוד

 
 ;יטיתדפוסי השתתפות פול; השתתפות והשפעה, דעת קהל, אזרחות: מושגי יסוד:  1חלק 

 
 דפוסי השתתפות -כרך ראשון . תנועות חברתיות ומחאה פוליטית: מלמטה למעלה) 1995(תמר , הרמן

 . האוניברסיטה הפתוחה: רמת אביב. פוליטית
 )288742/ ע(מל .שמור סוציולוגיה לפי הרמ

 
וטמן ויעל עמנואל ג, איזנשטדט. נ.אצל ש, "התנהגות פוליטית והשתתפות פוליטית) "1984(דניס , קאבאנה

 .281-298' עמ, עם עובד: תל אביב. מדינה וחברה, )עורכים(עצמון 
 )19643/ע(וח .שמור מדעי המדינה לפי מדי

 
 המון ותנועות מחאה, ציבור:  2חלק 

 
 . ריקובר'צ: תל אביב. ההמון והכוח) 1960(אליאס , קנטי

)179353/ע(המ . קנט302.33  
 
Hogg, Michael A. and Dominic Abrams (1988) Social Identifications. London: Routledge, 
pp.135-156. 
302.3 HOG    )96896(  

 
Klandermans, Bert (1997) The Social Psychology of Protest. Oxford: Blackwell Publishers. 
303.484 KLA )339135(  
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Piven, Frances Fox and Richard A. Cloward (1995) “Collective Protest: A Critiqe of Resource-
Mobilization Theory”, in Stanford M. Lyman (Ed.), Social Movements critiques, Concepts, 
case-studies. London: Macmillan Press, pp137-167. 
303.484 SOC ) 314216(  

 
 השתתפות פוליטית חוץ ממסדית:  3חלק 

 
עמנואל גוטמן ויעל עצמון , איזנשטדט. נ.אצל ש, "מחאה פוליטית) "1984(שטיין . ומיכאל ב. 'רוברט ג, קסון'ג
 .339-358' עמ, עם עובד: תל אביב. מדינה וחברה, )עורכים(

 )19643(וח .שמור מדעי המדינה לפי מדי
 

, ממשל ויחסים בין לאומיים, מדינה, " המקרה של ימית-פוליטית בישראל פעילות ) "1984(גדי , וולפספלד
22 :39-50. 

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 

-35, )1994ספטמבר -אוגוסט (סקירה חודשית, "פוליטיקה חוץ פרלמנטרית בישראל) "1994(אהוד , שפרינצק
45. 

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 

 הציבור ותקשורת ההמונים:  4חלק 
 

תקשורת המונים זרמים , )עורך(אצל דן כספי , "מהפכה, ניכור, תקשורת: אירן) "1995(יד 'מג, טהרניאן
 . 60-75' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: רמת אביב. ואסכולות מחקר

 )19643(וח .שמור מדעי המדינה לפי מדי
 

 . את אוניברסיטת בר אילןהוצ: רמת גן. 1949-1992מחאה ציבורית בישראל ) 1992(שמואל , ווילציג-ליימן
 )  188824(מח . לימE 322.4במדף פתוח , מח.שמור מדעי המדינה לפי לימ

 
Lehman-Wilzig, Sam (1989) “Protest, Television, Newspapers, and the Public Protest in Israel”, 
in E. Sprinzak and L. Diamond (Eds.), Israeli Democracy Under Stress. Boulder Co.: Lynne 
Reinner, pp 199-220. (**) 

 )ISR )222049שמור מדעי המדינה לפי 
 

McLeod, Douglas M., Benjamin H Detenber (1999) “Framing effects of television news 
coverage of social protest”, Journal of Communication, 49(3): 3-24.  
EJOURNAL 
 
McLeod, Douglas M. (1995) “Communicating deviance: The effects of television news 
coverage of social protest”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 39(1): 4-20. 
EJOURNAL 
 

 ;יחסי גומלין עם הסביבה; אפיונים;  מיונים-תנועות חברתיות :  5חלק 
 

רמת .  תנועות חברתיות-כרך שני . תנועות חברתיות ומחאה פוליטית: המלמטה למעל) 1995(תמר , הרמן
 . האוניברסיטה הפתוחה: אביב

 )288742(מל .שמור סוציולוגיה לפי הרמ
 

 .עם עובד: תל אביב. קבוצות אינטרס בישראל) 1987(יעל , ישי
 )66696(קב .שמור סוציולוגיה ישי

 
 התפתחות המחאה הציבורית בישראל:  6חלק 

 
 . הוצאת אוניברסיטת בר אילן: רמת גן. 1949-1992מחאה ציבורית בישראל ) 1992(שמואל , ווילציג-ימןלי

 )  188824(מח .שמור מדעי המדינה לפי לימ
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 .מכון לוי אשכול: ירושלים. 1972-1967לגיטימיות בישראל -ניצני פוליטיקה של דה) 1973(אהוד , שפרינצק
322.4 E149156(נצ  .  שפר( 

 
 .ספריית הפועלים. תל אביב. אילגליזם בחברה הישראלית: איש הישר בעיניו) 1986(אהוד , פרינצקש

 )52332(אי .שמור מדעי המדינה לפי שפר
 

  מאפיינים–המחאה הציבורית בישראל :  7חלק 
 

): 2(29, מגמות, "תגובת המשטרה על מחאה ציבורית בישראל) "1985(שמואל , ווילציג-גיורא וליימן, גולדברג
223-229. 

 4כתב עת באולם 
 

 .25-32): 10 (קשר, "תקשורת המונים ומלחמות) "1991(גד , ברזילי
 4כתב עת באולם 

 
 . הוצאת אוניברסיטת בר אילן: רמת גן. 1949-1992מחאה ציבורית בישראל ) 1992(שמואל , ווילציג-ליימן

 )  188824(מח .שמור מדעי המדינה לפי לימ
 

 תרבותיים ותקשורתיים במחאה ציבורית,  כלכלייםהיבטים:  8חלק 
 

, "1951-1979, ישראל: על מחאה ציבורית וגורמיה הכלכליים) "1982(שמואל , ווילציג-מאיר וליימן, אונגר
 .275-283: 114, רבעון לכלכלה

 כתב עת בספרית כלכלה
 

. 65-80: ה"כ, מגמות". אליתקונפליקט ומחאה בחברה הישר: הפנתרים השחורים) "1979(דבורה , ברונשטיין
(*) 

בחנוך ובפסיכולוגיה, במדף לכתבי עת, כתב עת בספרית מדעי החברה  
 

Cohen, Erik (1972) “The Black Panthers in Israeli Society”, Jewish Journal of Sociology, 14 
(1): 93-110. (**) 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם במדף לכתבי עת

 
 מחאת החרדים:  9חלק 

 
ישראל , דמוקרטיה-מחאה דתית ותגובת המשטרה בתיאו) "1984(שמואל , ווילציג-גיורא וליימן, גולדברג

 .23-31: ב"י, עבריינות וסטיה חברתית, "1950-1979
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם בספרית חינוך

 
, דומינו: ירושלים.  הישראלים הראשונים 1949, "המאבק על השבת, בין דתיים לחילוניים) "1984(תום , שגב
 .280-305' עמ

)20899(אל .שמור סוציולוגיה לפי שגב  
 
Friedmsn, Menachem (1975) “Religious Zealotry in Israeli Society”, in S. Poll and E. Krausz 
(Eds.), On Ethnic and Religious Diversity in Israel. Ramat-Gan: Bar Ilan University, Institute 
for the Study of Ethnic and Religious Groups, pp 91-101. (**) 
E982.1 ON (171473) 

 
 מחאת ערביי ישראל: 10חלק 

 
שנתון דת ומדינה , )עורך(אבנר הורוביץ , "חילוני בקרב ערביי ישראל-השסע הדתי) "1994(דני , רובינשטיין

 . (*)89-99' עמ, יזם דתיהמרכז לפלורל: תל אביב. ד"תשנ-ג"תשנ
   4כתב עת באולם 

 
 . 3-16: 2, ח"פתו, " בעיתונות הישראלית1976הכיסוי של יום האדמה ) "1994(איליה , קורן

  )265830 (1097תדפיס   וגם 4כתב עת באולם 
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): 4(א "מ מגמות." מחאה לאומית דרך הטריבונות, מחאה אזרחית: בילאדי בילאדי. "2002. אמיר, בן פורת
514 – 533 . 

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 

Lehman-Wilzig, Sam (1993) “Coping the Master? Patterns of Israeli Arab Protest, 1950-1990”, 
Asian and African Studies, 27(1-2): 129-147. (**) 

 )X – 1291מדף לכתבי עת  (ספריה המרכזית כתב עת ב
 

Wolfsfeld, Gadi, Avraham, Eli, and Aburaiya, Issam (2000) “When prophesy always fails: 
Israeli pres coverage of the Arab minority's Land Day protests”, Political Communication, 
17(2), 115-131. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
 פמניזם ומחאת נשים: 11חלק 

 
 . (*)59-81: 7, אלפיים, " אירוע רחלים-משילה לא רואים את איסלנד ) "1993(תמר , אלאור

 כתב עת בספרית ספרות וגם )265825  (4662תדפיס 
 

מאבקן של הנשים לזכות בחירה ביישוב היהודי בארץ ? האמנם בדרך לשוויון) "1991(סילביה , אוי'ביז-פוגל
 .262-284): 2(ד"ל, מגמות, "1917-1926: ישראל
 בחנוך ובפסיכולוגיה, במדף לכתבי עת, בספרית מדעי החברהת כתב ע

 
האינטרקאציה בין קבוצות מחאה של נשים לבין : החיפוש אחר הבקיעים בחומה) "1996(רונית , קמפץ

 .4-23: 3, ח"פתו, "העיתונות הישראלית
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם בספריה לחנוך

 
 – 489 ):4(א "מ מגמות ."אידיאולוגיה ומגדר בתנועות חברתיות, גוף. "2002. אורנה ותמר רפופורט, לוי-ששון

513  . 
 כתב עת בספרית מדעי החברה

 
Swirski, Barbara (1991) “Israeli Feminidm: New and Old”, in B. Swirski and M. Safir (Eds.), 
Calling the Equality Bluff. New York: Pergamon Press, pp. 285-302. (**) 

 )CAL) 174699שמור סוציולוגיה לפי 
 

Chazen, Naomi (1991) “Israeli Women and Pease Activism”, in B. Swirski and M.  Safir (Eds.), 
Calling the Equality Bluff. New York: Pergamon Press, pp. 285-302. (**) 

 )CAL) 174699שמור סוציולוגיה לפי 
 

Sharoni, Simona (1995) Israeli-Jewish Women and the Intifada. Gender and the Israeli 
Palestinian Conflict. Syracuse University Press, pp. 110-131. 
E329.1(1)SHA  (263910) 
 
Worthington, Nancy 2003. “Shifting identities in the Kenyan press: representations of Wangari 
Maathai's media complex protest.” Women's Studies in Communication 26(2): 143-164. 
 כתב עת אלקטרוני
 

 המאבק למען חוקה: 12חלק 
 

 .ביתן: תל אביב. בחירה ישירה) 1995(גדעון , אלון
 )298628(בח .שמור מדעי המדינה לפי אלו

 
, " תנועת המחאה לשינוי שיטת הממשלתפקיד התקשורת בהתפתחות) "1992(מלמד אורלי ודרורה כלפון 

 .105-108: 2, ח"פתו
 כתב עת בספרית מדעי החברה ובספריה לחנוך
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Reform”, in A. Arian and M. Shamir (Eds.), The Election in Israel 1992. Boulder CO.: 
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 )ELE)  276652שמור מדעי המדינה לפי 
 

 ממחאה לטרור: 13חלק 
 

,  אסטרטגיות מחאה-כרך שלישי . תנועות חברתיות ומחאה פוליטית: מלמטה למעלה) 1995(תמר , הרמן
 .האוניברסיטה הפתוחה: רמת אביב. טרור

 )288742(מל .שמור סוציולוגיה לפי הרמ
 

מכון ירושלים לחקר . אלימות פוליטית בישראל: פרלמנטרית לטרור-בין מחאה חוץ) 1995(אהוד , שפרינצק
 .ירושלים. ישראל

 )273710(בי .שמור מדעי המדינה לפי שפר
 

Wilkins, Karin and Downing, John (2002) “Mediating terrorism: Text and protest in 
interpretations of The Siege”, Critical Studies in Media Communication, 19(4): 419-437.  

 )589923 (9786תדפיס 
 

 מדיה חדשים ומחאה חדשה: 14חלק 
 
Dorothy Denning (2001) “Cyberwarriors: Activists and terrorists turn to cyberspace”, Harvard 
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 ניכתב עת אלקטרו

 
Owens, Lynn and Palmer, L. Kendall (2003) “Making the news: Anarchist counter-public 
relations on the World Wide Web”, Critical Studies in Media Communication, 20(4): 335-361.  

 )589928 (9787תדפיס 
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Journal of Law and Information Technology, 11(2): 149-162. 
 כתב עת אלקטרוני

 
קובץ מאמרים . תנועות חברתיות ומחאה  פוליטית: מלמטה למעלה). 1995. (תמר, הרמן: ניתן למצוא גם ב(*) 

 .האוניברסיטה הפתוחה: רמת אביב. בעברית
 )288742( מל .לוגיה לפי הרמשמור סוציו
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 )288742( מל .שמור סוציולוגיה לפי הרמ


